
UCHWAŁA .
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia .QG. . .qM.o v .

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, poz. 567) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. W załączniku do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu pn. „Struktura 
Organizacyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (tekst jednolity ogłoszony Uchwałą Nr XVI/128/2019 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu; Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2019 r. poz. 6246), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) Przychodnia Zdrowia w Sobocie, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2”;

2) § 7 po pkt 14 dodaje się:
a) pkt 15 w brzmieniu:
„15) Poradnia ginekologiczno-położnicza w Sobocie, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2”;
b) pkt 16 w brzmieniu:
„16) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni ginekologiczno-położniczej w Sobocie, 
gm. Bielawy, ul. Warszawska 2”;

3) § 9 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) „Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „SI”, Łowicz, ul. Poznańska 42”;

4) dodaje się § 10a w brzmieniu:
„ 10a) W ramach Przychodni Zdrowia w Sobocie wyróżnia się następujące komórki 
organizacyjne:
1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Sobocie, gm. Bielawy, 

ul. Warszawska 2,
2) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Sobocie, gm. Bielawy, 

ul. Warszawska 2,
3) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Sobocie, gm. Bielawy, 

ul. Warszawska 2,
4) Punkt szczepień w Sobocie, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2,
5) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Uzasadnienie

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian 
w załączniku do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu pn. „Struktura organizacyjna 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” poprzez rozszerzenie działalności statutowej zakładu 
polegającej na:

- utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej pn. „Przychodnia Zdrowia w Sobocie, 
gm. Bielawy, ul. Warszawska 2” z komórkami organizacyjnymi, która realizowałaby 
kompleksową opiekę w ramach POZ w zakresie świadczeń lekarskich, świadczeń pielęgniarskich 
i świadczeń położnej;

- utworzeniu nowej komórki organizacyjnej, tj. „Poradni ginekologiczno-położniczej w 
Sobocie, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2” i „Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego Poradni 
ginekologiczno-położniczej w Sobocie, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2”;

- utworzeniu „Zespołu ratownictwa medycznego specjalistyczny „SI”, Łowicz, 
ul. Poznańska 42”.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu podjął działania zmierzające do uruchomienia 
działalności na terenie wsi Sobota w gminie Bielawy, w której zakończył działalność NZOZ 
świadczący usługi w zakresie POZ. Utworzenie „Przychodni Zdrowia w Sobocie, gm. Bielawy, 
ul. Warszawska 2” z komórkami organizacyjnymi oraz „Poradni ginekologiczno-położniczej 
w Sobocie, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2” i „Gabinet diagnostyczno- zabiegowego Poradni 
ginekologiczno-położniczej w Sobocie, gm. Bielawy, ul. Warszawska 2” jest wyjściem naprzeciw 
społeczności lokalnej, która obecnie musi dojeżdżać do innego ośrodka zdrowia.

Ponadto Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu uruchomił działania zmierzające do 
rozszerzenia działalności statutowej zakładu w ramach działu Pomocy Doraźnej uruchomiono 
nową komórkę organizacyjną „Zespołu ratownictwa medycznego specjalistyczny „SI” w Łowiczu 
przy ul. Poznańska 42”. W dniu 24 kwietnia 2020 r. w porozumieniu z Wojewódzką Stacją 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi dokonano wpisu do Rejestru Wojewody na podstawie 
przepisów wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w związku 
z istniejącym zagrożeniem epidemicznym pracowników ZOZ w Łowiczu, ul Ułańska 28, 
w którym uprzednio funkcjonował zespół ratownictwa medycznego specjalistycznego „S” 
Łowicz.

Stosownie do art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 295, poz. 567) ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, 
a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut. 
Statut nadaje podmiot tworzący, a zmian w Statucie dokonuje Rada Powiatu w formie uchwały. 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


